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Goeiedag! 

Ons is weer eens bevoorreg om as gesin of as jy alleen is, net ek en jy, in die teenwoordigheid van 

die Here te staan. Die Here belowe sy teenwoordigheid aan ons – hoor dan as HY ons vandag weer 

groet en seën met: Genade vir julle … en Vrede! 

Neem gerus die aankondigings wat aan jou gestuur is as ‘n gids vir jou voorbidding dié week. Kyk 

asb veral na die lys van ons siek broers en susters … en bring hulle spesiaal voor die Here 

Kom ons sing … LB 168: Heilige Jesus, Heer van die Here. 

Gebed:  Here, ons wil U Woord hoor. Ons wil na U stem luister. Ons het so ‘n opregte, innige 

behoefte om U persoonlik te ervaar. Wil U dit nie vandag kom doen nie? Ons wil stil wees voor U 

en ons wil U ervaar! AMEN 

Ons Skriflesing kom vandag uit Matt 15:32-39 

Die verhaal van die broodvermeerdering was baie gewild by al die Evangelieskrywers. Dit is 

opvallend egter dat NET Matteus en Markus  die tweede vermeerdering boekstaaf. In die geval van 

Matteus is daar ‘n belangrike rede voor. Ons sal in die Woordverkondiging iets daaroor sê.  

 Jesus het sy dissipels nader geroep en vir hulle gesê: “Ek kry hierdie mense innig jammer, 

 want hulle is nou al drie dae lank hier by My en hulle het niks om te eet nie. En ek wil hulle 

 ook nie sonder kos huis toe stuur nie, want hulle kan miskien op pad beswyk.” 

 Sy dissipels sê vir Hom: “Waar sal ons in hierdie verlate plek genoeg brood kry om so baie 

 mense kos te gee?”  

 “Hoeveel brood het julle?” vra Hy vir hulle. “Sewe,” antwoord hulle, “en ‘n paar vissies.” Hy 

 het gesê die mense moet op die grond gaan sit. Toe neem Hy die sewe brode en die visse en 

 dank God daarvoor. Daarna het Hy die  brood gebreek en dit aan die dissipels gegee, en 

 hulle het dit aan die mense gegee. Almal het geëet en genoeg gekry. En die dissipels het  nog 

 sewe mandjies vol bymekaargemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was vier 

 duisend mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en kinders. Daarna het Hy die mense 

 huis toe gestuur, in die skuit geklim en na die gebied van Magadan (Magdala) vertrek.  

Woordverkondiging 

‘n Goeie kollega van my neem eenmaal ‘n groep van die gemeente se Jeug na Mosambiek toe vir ‘n 

uitreik. Hulle gaan tuis in ‘n kompleks met ‘n hoë draadheining. Die aand maak hulle ‘n groot 

kampvuur en geniet aandete in die lig van die vuur. Maar hulle word omring van ‘n groot klomp 

kinders wat deur die draad na hulle staan en kyk. Honger ogies staar hulle aan. ‘n Kind van die 

uitreikgroep vra vir een van die leraars: Ds, Jesus het ‘n skare van ‘n paar duisend mense kos gegee. 

Waarom kan jy dit nie ook vanaand doen nie? ‘n Vindingryke kollega het die volgende dag ‘n 



dramatisering van die broodvermeerdering gedoen met kos wat hulle gehad het – saam met ‘n 

klomp van die omgewing se honger kinders en ‘n wonderlike ervaring beleef.  

Dit is ‘n baie belangrike vraag: Is so ‘n ‘wonderwerk’ soos wat Matteus beskryf vandag nog moontlik? 

Indien wel, gebeur dit? Dit lyk my daar is TWEE belangrike dinge waarna ons moet kyk vir die 

antwoord:  

1. Die konteks en die betekenins van die wonderwerk self …  

Kom ons kyk ‘n bietjie na ‘n paar dinge wat die oog vang …\ 

Matteus (soos elkeen van die Evangeliste) het ‘n baie spesifieke tema – en doel met sy Evangelie. Hy 

skryf vir ‘n Joods-Christelike gemeente wat – alhoewel mooi dinge – tog ook die Evangelie van Jesus 

terughou. Hulle wil dit nie met heidene deel nie. Onthou, dit  het uiteindelik ‘n verskriklike 

vervolging van die kerk gekos vir die Christene om voortvlugtend die Evangelie te verkondig sover 

hulle gaan (Ha 8:4) 

• Die Matteus Evangelie het ‘n deurlopende tema: Jesus IS die Christus, maar vir ALMAL. 

Daarom begin Matteus sy verhaal met ‘n geslagsregister van Jesus. Maar dié geslagsregister 

het eienaardige kenmerke – anders as die Bybelse geslagsregisters. Dié het net mansname 

en Joodse gesinslede gelys. Matteus se geslagsregister van Jesus bevat ook vrouename, nie-

jode se name en mense met ‘n bedenklike agtergrond! Want Jesus is die Chrsitus vir almal – 

wil Matteus verduidelik, vir mans, en vroue, nie-Jode en sondaars! Uiteindelik sluit Matteus 

sy Evangelie af met die bekende Groot Opdrag om die Goeie Nuus (die Evangelie) aan 

ALMAL te gaan verkonding en ALMAL sy dissipels te maak (Matt 28:18-20) 

• Dit is in hierdie konteks waarin Matteus die verhale van die twee broodvermeerderings 

vertel. Die eerste skare (Matt 14:13-21) is hoofsaaklik Jode in die Joodse gebied. Die tweede 

(ons teks) is in die Dekapolis, Oos van die See van Galilea in die heidense gebied wat liefs 

deur die Jode vermy is. Die skare is daarom hoofsaaklik nie-Jode. In beide gevalle voel Jesus 

innig jammer  vir die skare.  

Maar dit is die dissipels se optrede wat die aandag trek. By die Joodse skare kom sy dissipels 

na Hom toe en vra wat Jesus gaan doen. Hulle is ook bekommerd oor die skare … die Joodse 

skare.  

By die tweede wonderwerk is Jesus innig jammer vir die skare, maar die dissipels spreek 

geen kommer uit nie. Jesus roer die saak eerste aan en die dissipels se reaksie is: Waar sal 

ons in hierdie verlate plek genoeg brood kry om so baie mense kos te gee…(half ergerlik). 

Hoeveel brood het julle …?  vra Jesus …  En dan volg die wonder … 

• In beide die wonderwerke bly kos oor … baie kos! Want Jesus maak ‘n bietjie sommer BAIE! 

Die eerste keer se 12 mandjies word gewoonlik geassosieer met die 12 stamme. Die brood 

van die Lewe moet ook aan hulle vermeerder word. Die tweede wonder se 7 mandjies word 

verbind met betekenis van die volgetal van SEWE … en die Goeie Nuus: Die Brood van die 

lewe moet VOLLEDIG na ALMAL toe gaan. 

 

2. Daar is egter ‘n tweede saak … 

In Joh 14:12 kondig Jesus sy weggaan aan en sê …  

 “Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, sal  ook die dinge doen wat Ek doen, en hy sal nog 

 groter dinge as dit doen, omdat ek na  die Vader toe gaan…” 



Kommentators koppel die ‘groter dinge’ wat volgelinge van Jesus sal kan doen, gewoonlik aan die 

groot getalle wat na Pinkster tot bekering gekom het. Ook aan die spontane groei van die kerk in die 

eerste eeue na Pinksterdag. Dit word gewoonlik – heel tereg, ook die verklaring vir die 

vermeerdering van die brood. Dat volgelinge van Jesus – gemeet in terme van getalle – natuurlik  as 

sy Instrumente – is inderdaad in staat om veel groter dinge te doen as Hy in sy beperkte aardse 

gestalte! Statistiek sê die Christelike kerk is na 2000 jaar darem al  2.3 biljoen sterk van 7.3 biljoen 

mense in die wêreld. Dit is ongeveer 31% van die aarde se bevolking. Dit klink wonderlik, maar ons 

moet dit versigtig sê. Ons moet nie vergeet nie,  dat na 2000 jaar, ⅔ van die aarde se mense nog NIE 

Christene is nie! Die kerk het nog steeds nie ⅔ van die aarde se uithoeke bereik nie! Nie met die 

Brood van die Lewe nie. Ook nie met brood wat die maag volmaak nie.  

Die tweede belangrike aspek is daarom die MANIER waarop Jesus vandag, in 2020, in die wêreld 

teenwoordig is. Dr Coenie Burger het ‘n kostelike boekie publiseer met die titel: Waar is Jesus nou? 

Hierin verduidelik hy hoe Jesus nog steeds in die wêreld teenwoordig is … deur sy Gees. MAAR 

• Sy Gees is werksaam deur mense. Christenmense, die kerk se mense. Paulus verduidelik hoe 

Jesus sy Gees uitdeel … aan elke ledemaat van die Liggaam gee Hy gawes … SY GAWES … 

waarmee ons as liggaamsdele, die Liggaam van Jesus in die wêreld word. Die liggaamlike 

Jesus het opgevaar, maar sy dissipel-Ligaam, vol van sy Gees, maak HOM nog steeds … nog 

steeds teenwoordig! NEE, sê Jesus, baie MEER as 2000 jaar gelede! Julle sal GROTER dinge as 

dit doen … want julle doen dit individueel EN kollektief. Saam is julle die Liggaam 

In jou klein wêreldjie is jy Liggaam van  Jesus .. en kollektief (almal saam) is julle nog sterker 

en groter Liggaam … met die opstandingskrag van Jesus … en die Gees van Jesus … en die 

gawes van sy Gees … saam word julle JESUS vir die wêreld! 

• As ek Jesus reg verstaan, gaan dit oor meer as net glo. Méér as net praat oor die Brood van 

die Lewe. Die skares wat Hom gevolg het, Jode, en nie-Jode het nou nie regtig in Hom as die 

Messias-verlosser geglo nie. Hulle is nie Joods soos Hy nie, tog gee Hy vir hulle kos as hulle 

honger het. En ander mense, genees Hy as hulle siek is … en  Hy maak die uitgeworpe 

melaatse weer deel van die gemeenskap … en die siro-Fenisiese vrou se duiwelbesete seun 

word vry en gesond …  

• En wat opval … nêrens stel Hy voorwaardes vir sy wonders en sy aanraking en sy liefdevolle 

uitreik nie.  Hy maak nie soos ek nie. In ‘n gemeente waar ek was het ons ‘n sentrum bedryf 

vir haweloses … maar die inwoner-omset was hoog. Boemelaars sukkel om in ‘n 

gestruktureerde omgewing te oorleef.  So loop ek een aand laat twee oud-inwoners (wat 

soos almal maar weer geloop het) by ‘n kafee raak. Dronk, vuil en honger. Hulle herken my 

nie en vra kos. En ek vertel hulle van al die geld wat hulle die kerk gekos het, en hoe hulle 

weggeloop het en sommer van ons goed ook  gesteel het … en nou sit hulle alweer in vodde. 

Ek stap in en gaan koop vir hulle ‘n pastei en ‘n liter melk. Ek gee dit vir hulle. Toe ek 

wegstap sê ek  vir myself …. As dit nou ek was, sou daardie pastei en melk dik geword het in 

my mond … want eers sê ek hulle sleg en verwag dan hulle moet dankbaar wees oor my 

weldaad. 

Terwyl ek wegry praat die Gees met my, en ek kom net daar tot bekering. Ek vra myself af 

hoe Jesus dit sou gedoen het. Hy het nêrens voorgeskryf nie. Hy het nêrens geraas nie. Hy 

het niemand voorwaardelik gehelp nie. As iemand siek was, het Hy genees. As hulle honger 

was het Hy kos gegee om te eet. Sonder voorwaardes. Sonder voorskrifte. Verniet. Toe bely 

ek my skuld voor die Here. Met ‘n nuwe voorneme in my hart … As ek weer help, sal ek 

luister na die nood want die res kan ek nie verander nie. Ek moet soos Jesus net die nood 

hoor … en daaraan ‘n verskil probeer maak.  



• Dan kom Hy en Hy sê julle gaan groter dinge doen as Ek.  REGTIG HERE? En ons wonder 

waarom sien ons dit nie? Dié groter dinge en die wonders … Is dit dalk omdat ons as Liggaam 

van Jesus in die wêreld NA hemelvaart en Pinkster, soms anders lyk en praat en optree en 

lief is …. as die Jesus waarvan Matteus en sy Evangeliekollegas skryf?  

Want ons gee en help dikwels soos ek gedoen het. Maar op goed-gerasionaliseerde 

voorwaardes. Ek kan my optrede in detail verduidelik. Ek gee, maar binne my definisie van 

wie en hoe mense moet wees en lyk en hulle nood werk.  Ek hoor nou die dag iemand praat 

oor die groterwordinde armoede wat ons sien. En die persoon sê: Hulle het dit gekies. 

Iemand wat so  praat ken nie armoede nie. Ons ken ook nie honger nie. Ons ken nie koudkry 

nie. Daarom gee en help ons dikwels op ‘n voorkeurlysie. Aan wie ons kies. Soos ons wil. 

Gelukkig het God sy Seun sonder voorwaardes vir die wêreld gegee … anders sou ek myself 

nie vandag sy kind kon noem nie.  

Slot. 

Kan Jesus nog steeds ‘n bietjie baie maak? Wel, Hy het gesê JA! Die tweede vermeerdering 

van die brood sê belangrike dinge. En later sê Jesus ons GAAN groter dinge doen … as Hy. 

Of die wêreld én ons dit sien hang af … of sy Liggaam voorwaardelik en voorskriftelik sy 

liefde probeer uitdeel … en of ons bereid is om soos Hy, dit onvoorwaardelik te doen! 

Luister mooi wat vra Jesus: “Wat het julle om te gee…?” Gaan maak die bietjie, baie … 

soos Jesus dit self sou doen. Jy, ons IS sy Liggaam! 

 

GEBED 

Here, sal U ons nie asseblief in hierdie verskriklike Covic-19-tyd die nood in die wêreld laat sien 

soos U dit sien nie? Sal u ons nie asseblief help om soos U, onvoorwaardelik die bietjie waaroor 

ons beskik, baie te maak nie?  Wil U nie deur ons Uself ook in oorvloed laat ervaar by die lang lys 

van name op ons aankondigings nie? Wil U nie asb die genesing bring wat regtig net U kan doen 

nie? Ons vra dit omdat U gesê het: Vra in My Naam. Ons vra Here, ter wille van U! Amen 

 

Slotsang. 

Sing gerus LB  510 -  Genade, onbeskryflik groot.  

 

Seën 

Die Here daag ons vanoggend uit om Sy Liggaam in ‘n Jesus-honger wêreld te wees. Gaan doen 

selfs groter dinge as Hy … gaan maak die bietjie baie vir die wêreld om jou … en weet: 

Hy sal jou seën 

Hy sal jou beskerm 

Hy sal jou red in jou nood 

Hy sal jou gebede verhoor … en in jou hart vir jou Vrede gee! 

 

 


